
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Zsombok Lajos polgármester, 

- Dankó József alpolgármester, 

- Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán 

képviselő-testületi tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Böröndi Franciska aljegyző, 

- Dávid Jánosné főmunkatárs, 

- Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

- Borbély Róbert főelőadó, 

- dr. Szücs Gábor kistérségi referens, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

Jelen van továbbá: Nyers Györgyi és Peitlerné Takács Éva intézményvezetők 

 

 

Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

1.) Javaslat az ISPA/KA eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak rendezésére, valamint 

üzemeltetésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

2.) Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcium szerződés 

módosítási ügye. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorciumból Tab 

város kizárási ügye. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

4.) A közös igazgatású Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú, Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény 2011. évi 

beszámolója, és az önkormányzatok tárgyévi hozzájárulásának elszámolása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

5.) Lengyeltóti VSE kérelme az iskolabusz térítésmentes biztosítására az utánpótlás csapat szállítására 

2012-2013-as bajnoki évben. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Lengyeltótiért Közalapítvány működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

7.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
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8.) Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

9.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

10.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

11.) Ördöngős Néptánc Alapítvány működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

12.) Rákellenes Liga Lengyeltóti Alapszervezetének működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

13.) Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány működési támogatási kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

14.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat és tető felújítása pályázat támogatási 

szerződés módosítási kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

15.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye Start 

Közmunkaprogram végrehajtásához. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

16.) Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

17.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

18.) Együttműködési megállapodás kiegészítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

Zárt ülés: 

 

1.) A tanyagondnoki szolgálat személyi ügyének megtárgyalása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők kérelmének 

elbírálása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3-5.) Önkormányzati lakás iránti kérelmek elbírálása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

169/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                          A képviselő-testület a polgármester által felsorolt napirendi 

                          pontok tárgyalásával egyetért. 
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Zsombok Lajos   polgármester 

 

A napirendek tárgyalása előtt részletes tájékoztatást ad a július 12-én megtartott 

megbeszélésről.  

 

 

1.) Javaslat az ISPA/KA  eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak  rendezésére 

valamint üzemeltetésére 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

170/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az ISPA/KA 

eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak rendezésére valamint üzemeltetésére szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon szándéknyilatkozat 

aláírására, mely kifejezi a testület azon szándékát, hogy az ISPA/KA Projekt keretében kialakított 

hulladékkezelési rendszer üzemeltetéséről a beszerzett eszközök és felépített létesítmények pénzügyi 

és jogi rendezését követően az északi terület szétválásával az önkormányzatok által alakított társulási 

formában kívánja biztosítani. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon nyilatkozat aláírására, 

amely az ISPA/KA Projekt keretében kialakított hulladékkezelési rendszer keretén belül beszerzett 

eszközök és felépített létesítmények pénzügyi és jogi rendezésére szólítja fel Siófok Város 

polgármesterét, mint a konzorciumot képviselő gesztor önkormányzat polgármesterét. 

Felelős: polgármester  

Határidő:2012. július 31 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert pertársaság létrehozására vonatkozó jognyilatkozatok aláírására, 

mely pertársaság célja az ordacsehi 091/7 hrsz-ú, az ordacsehi 091/9 hrsz-ú, az ordacsehi 091/10 hrsz-

ú, valamint a Balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Dél-balatoni és Sióvölgye 

Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési ) Konzorcionális Szerződésnek megfelelő tulajdoni 

viszonyok  rendezése. A pertársaság képviseletére meghatalmazza Balatonfenyves község  

polgármesterét. 

 

4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ordacsehi 091/7 hrsz-ú, az ordacsehi 091/9 hrsz-ú, az 

ordacsehi 091/10 hrsz-ú, valamint a Balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az 

előterjesztés mellékletét képező, az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatot aláírja. 

Felelős. polgármester 

Határidő: 2012. július 31 
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2.) Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési)       

Konzorcium szerződés módosítási ügye 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

171/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat  

 

 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési 

Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződés VIII. Díjpolitika c. fejezetének előterjesztésben 

foglaltak szerinti módosítását. A módosítás a Konzorcionális szerződés más rendelkezéseit nem érinti, 

azok változatlan formában érvényben maradnak. Felhatalmazza a polgármestert a Konzorcionális 

szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

3.) Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorciumból Tab 

város kizárási ügye. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

172/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat  

 

 

                               Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tab városának 

                               a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) 

                               Konzorciumból történő kizárásával nem ért egyet.  

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

4.) A közös igazgatású Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú, Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény 2011. évi 

beszámolója, és az önkormányzatok tárgyévi hozzájárulásának elszámolása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

173/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat  

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös igazgatású Fodor András 

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény 2011. évi költségvetés teljesítéséhez 

kapcsolódó elszámolást az alábbiak szerint fogadja el. 

/ ezer Ft/ 
Önkormányzat Iskola Óvoda Ped.szakszolg Művészeti  Összesen 

Lengyeltóti -2.909 -3 241 2 432 -381 -4 099 

 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

5.) Lengyeltóti VSE kérelme az iskolásbusz térítésmentes biztosítására az utánpótlás csapat  

szállítására 2012-2013-as bajnoki évben. 
 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A Jogi bizottság a város pénzügyi helyzetére való tekintettel nem támogatja a kérelmet.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

174/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat  

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti VSE utánpótlás csapata 

részére a 2012-2013 bajnoki évben a mérkőzésekre, történő szállításra az iskolabuszt 

térítésmentesen biztosítani nem tudja. A képviselő-testület az iskolabusz 314/2011. (XI.30.) számú 

Kt. határozatában meghatározott összegben tudja továbbra is biztosítani. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

 

6.) Lengyeltótiért Közalapítvány működési támogatási kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 



 6 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

175/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                             A képviselő-testület a Lengyeltótiért Közalapítvány részére 155.000,-Ft 

                             vissza nem térítendő működési támogatást nyújt. A képviselő-testület 

                             felhatalmazza a polgármester urat, hogy a közalapítvánnyal a támogatási 

                             megállapodást megkösse. 

 

                             Határidő: értelem szerint 

                             Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

7.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület működési támogatás kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

176/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A képviselő-testület a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület 

                              részére 105.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást 

                              nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

                              az egyesülettel a támogatási megállapodást kösse meg. 

 

                              Határidő: értelem szerint 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

8.) Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója Alapítvány működési támogatás kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

177/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A képviselő-testület a Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója  

                              Alapítvány részére 20.000,-Ft vissza nem térítendő működési 

                              támogatást nyújt. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

                              alapítvánnyal a támogatási megállapodást kösse meg. 

 

                              Határidő: értelem szerint 

                              Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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9.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatási kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

178/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A képviselő-testület a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére 

                               63.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt. A testület 

                               felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesülettel a támogatási meg- 

                               állapodást kösse meg. 

 

                               Határidő: értelem szerint 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

10.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatási kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozza: 

 

179/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                           A képviselő-testület a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére 

                           20.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt. A testület 

                           felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesülettel a támogatási 

                           megállapodást kösse meg. 

 

                           Határidő: értelem szerint 

                           Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

11.) Ördöngös Néptánc Alapítvány működési támogatás kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

180/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                            A képviselő-testület az Ördöngös Néptánc Alapítvány részére 

                            50.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt. 

                            A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvánnyal 

                            a támogatási megállapodást kösse meg. 

 

                            Határidő: értelem szerint 

                            Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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12.) Rákellenes Liga Lengyeltóti Alapszervezete működési támogatása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

181/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A képviselő-testület a Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti  

                               Szervezete részére 20.000,-Ft vissza nem térítendő működési  

                               támogatást nyújt. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

                               támogatási megállapodást kösse meg. 

 

                               Határidő: értelem szerint 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

13.) Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány működési támogatási kérelme. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

182/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A képviselő-testület a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 

                                    részére 76.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást 

                                    nyújt. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalapítvánnyal 

                                    a támogatási megállapodást kösse meg. 

 

                                    Határidő: értelem szerint 

                                    Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

14.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat és tető felújítása pályázat támogatási 

szerződés módosítási kérése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

183/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1400005009L számú 

támogatási szerződés 5.4. pontja alapján kéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

hozzájárulását a támogatással felújított Lengyeltóti, Csokonai u. 3. sz. (365 hrsz.) alatti önkormányzati 

tulajdonú épület 72 m2-ben a Groupama Garancia Biztosító Zrt. részére,  34 m2-ben a Lengyeltóti 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére történő bérbeadáshoz. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 01. 

 

 

15.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye Start 

Közmunkaprogram végrehajtásához. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

184/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 713-724. és 727-734. hrsz-ú 

ingatlanok telekhatár-kitűzését Gimesi Attila fonyódi földmérőnél megrendeli. A kitűzés költségét -

75.000.-Ft-ot- a Képviselő-testület a költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja. A Képviselő-

testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az ingatlanok kitűzésének megrendelésével.      

       

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

16.) Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez. 

 

Előadó. Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

185/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási 

szándékát a 2011. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási 

Héthez, vállalva Lengyeltóti városban a következő program(ok) megvalósítását: 

 

 Egyhetes rendezvénysorozat szervezése a 2012. év „Mozdulj a jó irányba!” központi 

jelmondat jegyében. 
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 Legalább egy olyan hosszú távú intézkedés meghozatala, amely elősegíti a 

személygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedés használatát. 

 

 EURÓPAI AUTÓMENTES NAP szervezése 2012. szeptember 22-én (szombaton). 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mobilitási Hét Kartájának az 

aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

17.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

186/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

                         A képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről 

                         és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóját tudomásul 

                         veszi. 

 

 

 

18.) Együttműködési megállapodás kiegészítése. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

187/2012.(VII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

        

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Gyugy, Hács, 

Kisberény önkormányzatok között 2012. január 31-én megkötött együttműködési 

megállapodás kiegészítését a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Startmunka programban 

megtermelt termények szociálisan rászoruló személyek részére történő felosztásával 

kapcsolatosan a Lengyeltótiban állandó lakhellyel rendelkező szociálisan rászoruló 

személyekről, illetve a felosztandó termények mennyiségéről saját hatáskörében döntsön, 

és erről a képviselő-testületet a Startmunka program befejezését követően tájékoztassa. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

A Megyei Fejlesztési Tervhez összeállításához a Megyei Önkormányzat javaslatokat kér. Kéri a 

testületi tagokat, hogy a kiosztásra kerülő anyagot tanulmányozzák át, amennyiben bármilyen jellegű 

javaslatuk van, akkor írásban jutassák vissza dr. Szücs Gábor részére, szeptember 5-ig.  

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus elején a lengyelországi testvértelepülés 

meghívásának tesznek eleget. Szeptember elején Erdély, szeptember végén, október elején pedig 

Dielheim településeken megrendezett fesztiválokra utazik a delegáció. Kéri a testületi tagokat, 

jelezzék melyik úton kívánnak részt venni. 

 

A testületi ülésen megjelent Tóth Zoltán és felesége Tóthné Dávid Ildikó Kaposvári utcai lakosok, az 

alábbi bejelentéssel fordulnak a testülethez: 

 

Tóth Zoltán 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Kaposvári utcában a lakhatási körülmények elviselhetetlenné váltak. 

Mindenki előtt ismert, hogy az utcában közterületen gyümölcsárusítás folyik, melynek nyitva tartását, 

legalább a hétvégeken korlátozni kellene. Tudomása van arról, hogy helyi piac létesül, tudja, hogy ott 

nem lenne akkora forgalma az eladónak, de valahogy kezelni kellene a problémát. 

Gondként merül fel, melyre vonatkozóan már panasszal éltek az önkormányzat felé az állattartás 

szabályainak betartása. Nem elfogadható, hogy a szomszédja az állatokat és a trágyát nem elkerített 

részen tartja. A nyári időszakban a hálószobájuk ablakát egyáltalán nem tudják kinyitni.  A tartásra 

vonatkozó egészségügyi szabályokat be kellene tartatni, melyre az önkormányzatnak nagyobb 

figyelmet kellene fordítani.  

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Az őstermelői értékesítésre vonatkozóan kéri, nyújtsanak be írásos kérelmet, mert az önkormányzat 

ügydöntő határozattal az esetleges jogorvoslat lehetőségét is biztosítja. Nincs annak sem akadálya, 

hogy az ügyfél kérésére tett intézkedésekről a testületet a soron következő ülésen tájékoztassák.  

Az őstermelőknél meg kell vizsgálni, hogy valóban olyan terméket árul-e, amelyre az engedélye 

kiterjed. A kérdéses útvonal közút területe, nem az önkormányzaté, így a helyi rendelet nem 

vonatkozik rá. Mindenképpen az út tulajdonosával kell az önkormányzatnak egyeztetnie, hogy van-e 

előírás arra, hogy a tömeges jármű megállásokat szabályozzák.  

Az állattartás szabályaira vonatkozóan elmondja, hogy a helyi rendeletek felülvizsgálatra kerülnek és a 

kormány valószínűsíthetően nem a szigorítani kívánja azt, hanem engedékenyebbé teszi. Ez viszont, 

nem azt jelenti, hogy valaki az állattartással kapcsolatos tevékenységét úgy folytassa, hogy azzal a 

szomszédot zavarja. Valószínűsíthető, hogy az ügyfélnek sem az állattartással van problémája, hanem 

annak módjával. Birtokvédelmi, közösség ellenes tevékenységre vonatkozó helyi rendelet keretében 

lehet kivizsgálni az ügyet.  

 

Tóth Zoltán 

 

A probléma abból adódik, hogy a 80-as években úgy adták ki az építési engedélyeket, hogy a 

lakóházak beljebb kerültek a közúttól, és szinte oda épültek, ahol a korábban épített házak 

melléképületei vannak. A törvények értelmében a megfelelő állattartási szabályokat és a 

trágyakezelésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.  
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Az árusítással kapcsolatban elmondja, hogy nem az a céljuk a bejelentéssel, hogy megszüntessék, 

hanem csak a korlátozás. Megítélése szerint nagyon balesetveszélyes mivel az utca mindkét oldalán 

megállnak az autók.  

 

Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy meghallgatták, kéri a hivatal intézkedését, írásos kérelmet 

nem kíván benyújtani.  

 

 

 

 

 

 

 

Zsombok Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálását 

zárt ülés keretében folytatja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                                              Zsombok Lajos 

jegyző                                                                                                                   polgármester 


